
Typowe teksty nauczycieli 

 (dla nauczycieli)  

Na pewno chociaż je-
den z wymienionych 
niżej tekstów został 
przez Państwa użyty na 
lekcji w stosunku do 
uczniów. 

(dla uczniów)  

Na pewno większość z 

wymienionych niżej 

tekstów słyszycie co-

dziennie na lekcjach. 

Dzwonek jest dla na-

uczyciela! 

Taki mądry?! Pogada-

my, jak będziesz mieć 

takie wykształcenie jak 

ja. 

Może zamienimy się 

rolami. Ja sobie posie-

dzę, a ty poprowadzisz 

lekcję. 

Powiedz, z czego się 

śmiejesz, pośmiejemy 

się razem. 

Przeszkadzam komuś? 

W każdej chwili mo-

żesz się spakować i 

wyjść. 

No orłami to wy nie 

jesteście. 

Ale ja proszę was o 

ciszę. 
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Jesteście najgorszą klasą 
w szkole. 

Trzeba się było nauczyć. 
Wszystko było na lekcji, 

wystarczyłoby słu-
chać. 

Przed chwilą była prze-
rwa. 

Nie dyskutuj. 
Tak to ty sobie możesz 

mówić do mamy, a nie 
do mnie! 

(imię ucznia) zamknij tę 
swoją buźkę. 

Jakoś inni wiedzieli, co 
mają zrobić. 

Ty sobie przyszedłeś po-
siedzieć? 

Co to jakaś kawiarnia? 
Może ruszysz swoje czte-

ry litery i podniesiesz 
to krzesło? 

A co to za klub dyskusyj-

ny? 
Wyciągamy karteczki 
(nauczyciel nie zapowiadał 

sprawdzianu) Mogliście 
się domyślić. 

To jest przypomnienie, to 
powinniście umieć. 

Czy ja rozmawiam z dzieć-
mi z przedszkola? 

Ktoś ci pozwolił wstawać? 
Nudzicie się? Cała strona 

zadań czeka. 
Widzę, że nikt w tej klasie 

się nie uczy. 
Kto jest waszym wycho-

wawcą? 
Widzę, że ktoś w tym roku 

nie chce zdać. 
No idź się matce poskarż. 
To świadczy o waszej inteli-

gencji. 
Nie bujaj się na tym krześle. 
Usiądź normalnie. 

Nie muszę wam zapowiadać 
kartkówek. 

To, że wam to podaję, wyni-
ka z mojej dobroci. 

Mi nie płacą za to, że zostaję 
po lekcjach, abyś mógł 
poprawić. 

Twoja siostra to taka grzecz-
na była a ty?! 

Popisać to ty się możesz 
swoją wiedzą. 

Myślicie, że ja głupia/głupi 
jestem. Przecież ja to wi-
dzę. 

Jak kogoś przyłapię na ścią-
ganiu, dostaje jedynkę 
bez możliwości popra-
wy. 

(imię ucznia) do swojej kart-
ki. 

 
Angelika 

Zebra — bajka na dwie ręce 

 Zebra ma kolory dwa: biały i czarny, takie ma. Spaceruje po polanie i kolegów ma ze 
sto. Gdy jest spragniona, idzie do oazy, by tam napić się dwa razy. Kiedy głód ją dopada, 
idzie do sąsiada, żeby zjeść tam obiadek pyszny, złożony z trawy i liści. Historia pewna się 
jej tyczy. Gdy pierwszy raz poszła do zwierzęcej szkoły, nikt jej nie lubił. Koledzy mówili na 
nią kujon, była smutna. 

- Ja mam imię — wypłakała zebra Zosia. 

- Nie martw się - powiedziała tygrys Nadia — Na mnie mówili Brzoskwinia, ponieważ mam 
dużą głowę, a teraz jestem popularna. Bądźmy przyjaciółkami, znaczy kumpelkamimi. Prze-
praszam, mam problem z mówieniem.  

- Kto to? - prychnął niedźwiedź Olivier 

- To moja najlepsza BFF. 

Olivier zwołał całą klasę i powiedział: 

- Słuchajcie ona ma zebrę za przyjaciółkę. 

- Nie możemy uwierzyć — powiedziała klasa. 

I od tej pory wszyscy ją lubili. 

Nadia i Zosia 

Typowe teksty nauczycieli cd. 
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LAUREACI PLEBISCYTU  

„THE SHORT FAIRY WORLD” 

Adam Jakubowski - Fred Flintstone 

Kreatywny majsterkowicz. Charakterystyczna dla wszystkich jest jego jaskinia.  
 

Asia Jakubowska – Willma Flintstone 

Strażnik szkolnej świetlicy. Wyrozumiała żona Freda. 
 

Zbyszek Pokorski – Śpiąca Królewna  

Bujający w obłokach konserwator rzeczy istotnych. 
 

Magda Szremska – Bunia 

Dobra dusza kuchni Gumisiów. Świetna kucharka. 
 

Stanisława Kłapcia – Królewna Śnieżka 

Bardzo dobra kucharka gotująca dla gromady krasnoludków. 
 

Elżbieta Pantoł – Jasmina 

Na swoim dywanie przemierza kuchnie, dodając pikanterii do dań. 
 

Bożena Karpińska – Wróżka Chrzestna – „Shrek” 

Latając na swoich skrzydełkach, próbuje nadzorować prace od niej niezależne. 
 

Justyna Sawka – Kopciuszek 

Niedoceniana, pracowita, lubiana. W jej siedzibie są wszystkie skarby świata. Spełni każ-
dą prośbę. 
 

Marzena Sztaba – Bambi 

Spokojny, pomocny, sympatyczny jelonek pozytywnie wyróżniający się wśród stada ło-
siów. 
 

Jola Kokorzycka i Jadzia Nadybał - Atomówki  

Tworzą szkolny super świat. Ratują ludzkość z opresji. Bez nich wszystko by upadło.  
 

Teresa Brzozwska – Roszpunka 

Zamknięta w swoim świecie. Dba o porządek i stróżuje przy bramie do Królestwa. 

 

Angelika i Hania 
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NIEPODLEGŁA — CZY POTRAFIMY KORZYSTAĆ Z WOLNOŚCI? 
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HOROSKOP 

 

KOZIOROŻEC  (22.12-19.01) 

Koniec roku będzie dla Ciebie zejściem z górki. Poczujesz się wolny, a Twój umysł się oczyści. 
Poprawę zauważysz również w nauce. To jednak nie zwalnia Cię z przygotowania się do 
sprawdzianów. Uważaj na matematyków! 

 

WODNIK (20.01-18.02) 

W najbliższym czasie odkryjesz w czym naprawdę jesteś dobry. Pomogą Ci w tym prawdziwi 
przyjaciele, którzy wyłonią się z tłumu znajomych. Nie zapomnij jednak o swojej edukacji. 
Uważaj na fizyków! 

 

RYBY (19.02-20.03) 

Zwiększy się Twoje mniemanie o sobie. Rodzice pomogą Ci w spełnieniu Twojego marzenia. 
Zadbaj o formę fizyczną, będzie Ci potrzebna w najbliższym czasie. Pilnuj zeszytów! Uważaj 
na polonistów! 

 

BARAN (21.03-19.04) 

Twoja zbyt wielka pewność siebie zgubi Cię. Twoi znajomi odsuną się od Ciebie. Jednak praw-
dziwi przyjaciele zostaną. Pomimo wielu przeszkód nie stracisz nadziei na lepsze jutro. Nie 
zapominaj o zadaniach domowych. Uważaj na nauczycieli chemii! 

 

BYK (20.04-20.05) 

Los Ci sprzyja! Zwiększy się Twój majątek i nawiążesz nowe znajomości. Wiatr powieje w 
Twoje żagle. Niektóre zadania, z którymi dotychczas miałeś problem, staną się dla Ciebie buł-
ką z masłem. Uważaj na nauczycieli wf! 

 

BLIŹNIĘTA (21.05-20.06) 

Twoje wyniki w nauce znacznie się poprawią. Pamiętaj jednak, że nic nie dzieję się bez przy-
czyny. Zaufaj osobie, która chce Ci pomóc. Nie wagaruj i miej szacunek do osób starszych. 
Karma wraca! Uważaj na historyków! 

 

RAK (21.06-22.07) 

Świetnie sprawdzisz się w roli szefa. Twój charakter pozwoli Ci poszerzyć horyzonty. Niejed-

nokrotnie osiągniesz sukces. Staraj się unikać konfliktów. Uważaj na nauczycieli języków ob-

cych! 
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LEW (23.07-22.08) 

Zwiększy się twoje powodzenie u płci przeciwnej. Odniesiesz sukces w twojej ulubio-
nej grze. Udowodnisz osobom, które w Ciebie nie wierzą, że stać Cię na wiele. Popra-
wisz się w naukach ścisłych. Uważaj na Twojego wychowawcę! 

 

PANNA (23.08-22.09) 

Znajdziesz miłość swojego życia. Zaimponujesz bliskim swoją inteligencją. Odnajdziesz 
swój życiowy cel. Zauważysz znaczną poprawę w znajomości języków obcych. Czeka 
Cię przypływ gotówki. Uważaj na biologów! 

 

WAGA (23.09-22.10) 

Skupisz się bardziej na sobie. Jednak ktoś będzie próbował podciąć Ci skrzydła. Zacho-
waj dystans do siebie i do otoczenia. Nie daj sobie wmówić, że na coś Cię nie stać. Nie 
zapomnij o projekcie naukowym. Uważaj na nauczycieli muzyki! 

 

SKORPION (23.10-21.11) 

Twoja dusza wojownika pomoże Ci rozwijać swoją pasję. W najbliższych dniach na-
uczysz się lepiej gotować. Sukces zbliża się do Ciebie wielkimi krokami, ale nie zapo-
mnij o pielęgnowaniu edukacji. Uważaj na pedagogów szkolnych! 

 

STRZELEC (22.11-21.12) 

Odnajdziesz bratnią duszę. Poczujesz motyle w brzuchu. Pamiętaj jednak, by zachować 
trzeźwy umysł. Nie zapomnij o starych znajomych. Uważaj na nauczycieli geografii! 

 

Hania i Angelika 
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CO MÓWI O TOBIE SPOSÓB W JAKI ŚPISZ? 

Listopad to nie tylko czas refleksji i przemyśleń. Jest to również idealna pora, aby 

się porządnie wyspać, więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie cechy charakteru 

odzwierciedla pozycja, w której śpisz - trafiłeś idealnie. Poniżej znajdziesz odpowiedź na 

to właśnie pytanie. 

 

POZYCJA CO OZNACZA? JAK WYGLĄDA? 

DZIECKO Podczas snu jesteś zwinięty 
w kłębek tak, jakbyś nie 
chciał nikogo do siebie do-
puścić? Oznacza to, że jesteś 
wyjątkowo delikatną osobą. 
Jesteś wrażliwy, wycofany, 
czasami wręcz nieufny w 
stosunku do otoczenia. Ła-
two Cię zranić, dlatego do 
kontaktów z ludźmi pod-
chodzisz z bezpiecznym dy-
stansem. 

 

NA PRAWYM BOKU Śpisz na prawym boku, a 
ręce masz rozłożone, tak 
jakbyś był właśnie na dys-
kotece? To znak, że uwiel-
biasz być w centrum uwagi, 
a pośród ludzi czujesz się 
jak ryba w wodzie. Nie mo-
żesz opędzić się od przyja-
ciół. Chętnie pomagasz in-
nym, a oni z chęcią z tego 
korzystają. 
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,,ŚCIĘTE DRZEWO” Jesteś przyjazny dla ludzi i 
łatwo nawiązujesz kontakty 
z otoczeniem. Prowadzisz 
nadzwyczaj aktywny tryb 
życia, łatwo podejmujesz 
decyzje i jesteś operatywny. 
Nie ma dla Ciebie rzeczy 
niemożliwych, poradzisz 
sobie nawet sam bez środ-
ków do życia na bezludnej 
wyspie. 

 

NA PLECACH 
(SPIĘTY) 

 Cichy, skryty, zdystanso-
wany. Te słowa idealnie 
opisują twoje usposobienie. 
Zamiast zgiełku i towarzy-
stwa zdecydowanie wolisz 
spokojny wieczór przed te-
lewizorem. Posiadasz nie-
wielkie grono zaufanych 
bliskich, o których niezwy-
kle dbasz. 
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NA PLECACH 
(LUŹNY) 

Lubisz ludzi i rozmowy z 
nimi. Czasem jednak zdarza 
Ci się być podejrzliwym 
wobec innych i wszędzie 
wietrzyć spisek. To sprawia, 
że z trudnością podejmujesz 
decyzje, ale kiedy już je po-
dejmiesz, to nic nie jest w 
stanie ich zmienić. 

 

NA BRZUCHU W życiu bywasz często pod-
dawany presji i krytyce, co 
źle wpływa na twoje samo-
poczucie. Z natury jesteś 
osobą drażliwą, którą bar-
dzo łatwo wyprowadzić z 
równowagi. Na zewnątrz 
jednak uosabiasz spokój i 
opanowanie. 

 



wszystko, co musisz zrobić 
i ile masz na to dni. Sprzą-
tanie łatwo da się obejść 
(wiem z autopsji). Wystar-
czy, że cały bałagan 
upchniesz do szafy  i pood-
kurzasz (sprawdzone). Jeśli 
masz więcej czasu, to mo-
żesz nawet umyć okna dla 
J e z u s k a . 
  Gotowanie to wy-
łącznie kwestia budżetu, 
jakim dysponujesz. Tu po-
jawia się kilka opcji:  
1. NAJDROŻSZA- zama-
w i a s z  c a t e r i n g ;  
2.ŚREDNIA- starasz sie coś 
ugotować (coś, czyli naj-
ważniejsze: pierogi, uszka, 
b a r s z c z ,  k r o k i e t y ) ; 
3. NAJTAŃSZA- pamiętaj, 
że w Biedronce znajdziesz 
w s z y s t k o .  
Skoro w ogóle czytasz ten 
"poradnik", zakładam, że 
wybrałeś opcję nr 3.  
 Sprzątanie i gotowa-
nie masz już z głowy. Zo-

stało ci najgorsze - pre-
zenty.  

Oszczędziłeś trochę pie-
niędzy na jedzeniu, więc 
o kwestie materialne nie 
będziemy się martwić. 
Istnieje grupa sprawdzo-
nych pomysłów na pre-
zenty, w zależności od 
wieku obdarowywanego: 
a) 0-2lata - nic nie dawaj i 
tak nie zapamięta; 
b) 3-5 lat - lalka albo jakiś 
duży samochodzik czy 
p l u s z a k ; 
c) 6-11 lat  -  klocki i 
k s i ą ż k a ; 
d) 12-22 lata - pieniądze; 
e) 23-+ lat - zestaw ko-
smetyków pielęgnują-
cych i "dobra" książka. 
Pamiętaj, żeby do każde-
go prezentu dorzucić 
skarpety i (w przypadku 
dzieci) słodycze.  

 Tak przygotowany 

możesz zasiadać do wigi-

l i j n e g o  s t o ł u . 

 

 

Hania 

 Z Bożym Narodze-
niem to jest tak, że najpierw 
wydaje ci się ze masz dużo 
czasu, potem w telewizji wi-
dzisz migoczącą ciężarówkę 
Coca-Coli i nagle przyglą-
dasz się, jak sąsiad ciągnie 
do domu choinkę. Wtedy 
zazwyczaj wpadasz w pani-
kę. Przed tobą otwierają się 
d w i e  d r o g i :  
 1. Jesteś dzieckiem i w su-
mie to za dużo obowiązków 
n i e  m a s z ; 
 2. jesteś dorosłym i masz 
p o w a ż n y  p r o b l e m . 
  Idąc pierwszą drogą 
wystarczy, że ulepisz ze 
znajomymi bałwana z pia-
sku, bo na białe Święta na-
wet nie licz, pomożesz ro-
dzicom ubrać choinkę i na-
piszesz list do Mikołaja, któ-
ry przekażesz mamie. Jeżeli 
jednak musisz iść drugą 
drogą, to zacznij od zapla-
nowania działań. Weź kart-
kę i długopis, zapisz 
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Podołamy tym Świętom razem! 



Zadałeś/aś sobie kiedyś 
pytanie: „Jestem optymistą 
czy pesymistą?” Jestem 
pewna, że większość z Was 
chociaż raz w życiu zasta-
nawiała się nad tym. Ostat-
nio na lekcji języka polskie-
go w mojej klasie rozma-
wialiśmy na ten temat. Nie 
zdawałam sobie sprawy z 
tego, jak trudno będzie mi 
się określić. Wcześniej na-
wet się nad tym jakoś głę-
biej nie zastanawiałam. Jeśli 
ktoś mi zadał pytanie: 
„Jesteś pesymistą czy opty-
mistą?” dawałam krótką, 
rzeczową odpowiedź: „nie 
wiem” i zmieniałam temat.  

    A tu trafił się taki temat lek-
cji i od tamtego czasu łapię się 
na tym, że analizuję swoje za-
chowania w różnych sytu-
acjach i dopasowuję je do da-
nej grupy. Jest to dosyć za-
bawne, gdy jestem już przeko-
nana, że jestem tą optymistką, 
a tu nagle sytuacja, w której 
zachowuję się jak totalna pesy-
mistka. Ciekawsze jest jednak 
to, jak wiele osób jest pesymi-
stami. Na lekcji dotarło do 
mnie, że w szkole przebywam 
prawie z samymi przedstawi-
cielami tej postawy.  

    Zastanawiam się, czym jest 
to spowodowane.  

Może brakiem szczęścia? Mo-
że wpłynęły na to różne sytu-
ację, które napotkali na swo-
jej drodze? Może tak wpływa 
na nich wygoda dzisiejszych 
czasów? A może po prostu 
lubią patrzeć na świat nie tak 
bardzo kolorowo? Na pewno 
każdy z nich ma inne powo-
dy do bycia takim, a nie in-
nym.  

     Jak już pisałam wcześniej, 
bardzo trudno jest mi okre-
ślić, do której grupy należę. 
Myślę jednak, że większość 
mojej osobowości mogę przy-
pisać do optymizmu. 

A ty kim jesteś? 

Angelika                                                                                                                             

na sobie test, gdzie przez okre-
ślony czas sprawdzałem, ile 
miałem dni takich nieudanych, 
a ile udanych. Oczywiście 
uprzedzam, że na wynik nie 
wpływała obecność jakiegoś 
sprawdzianu czy kartkówki w 
danym dniu, gdyż to jest nie-
możliwe do wyeliminowania. 
Otóż wyniki są takie, że przez 
ten okres czasu w 30% miałem 
te lepsze dni. Gdybym się za-
głębił bardziej i zamiast dni po-
dał godziny, to wynik by się 
różnił o około dziesięć punk-
tów procentowych więcej. W 
moim przypadku stwierdzenie, 
że się równoważą, jest niepo-
prawne. Podobnie ma wielu 
ludzi, więc można stwierdzić, 
że dla tych ludzi życie straciło 
swoją radość. 

Zanim zacznę szukać od-
powiedzi na pytanie za-
warte w tytule, to muszę 
uprzedzić, że tekst zawiera 
opinię moją oraz kilka z 
moich spostrzeżeń doty-
czących mojego najbliższe-
go otoczenia na ten temat. 

 Na początek zasta-
nówmy się, czym jest życie. 
Otóż jest to okres, w któ-
rym otrzymujemy wraże-
nia ze świata. Te pozytyw-
ne i negatywne, które po-
winny się równoważyć. 
Właśnie… powinny. To czy 
to znaczy, że się nie równo-
ważą? Może w waszym ży-
ciu jest tak, że wydarzenia 
przygnębiające są naprze-
mienne z tymi wprawiają-
cymi w radość. Ja zrobiłem 

 Mało kto się nad tym 
zastanawia, co będzie po 
śmierci. Zwłaszcza, gdy to 
jest osoba młoda. Nasza wia-
ra nakazuje nam wierzyć w 
wieczne zbawienie lub potę-
pienie (i powiem szczerze, to 
chyba jedyny argument, dla 
którego jeszcze widzę odrobi-
nę sensu życia). Ale jak ktoś 
jest ateistą i w nic nie wierzy, 
to dla niego to obojętne, ja-
kim jest człowiekiem.  

A teraz wyobraźmy sobie, że 

cały świat jest ateistyczny. 

Nie wierzy w kompletnie nic. 

Można powiedzieć, że żyje-

my, by wychować nasze 

dzieci. A one by wychować 

swoje. I tak w kółko.  

Optymista czy pesymista? 

Życie… Czy rzeczywiście ma sens? 
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Śmierć 

Chodzę przez ten świat niespostrzeżona 
Taka spokojna, wielce zamglona 

Nie oddaje się niszczeniu 
Duszę ludzkie biorę bez problemu 

Boi się mnie niemal każdy 
Lecz gdybym nic nie robiła świat 
Stałby się głupotą nieskończoną 

I jedną wielką ruiną  

 
Cyprian Guzek 

Życie… Czy rzeczywiście ma sens? 

życie niemalże sensu nie ma i 

żyje tylko po to, bo wierzy, że 

może być lepszym człowie-

kiem niż teraz. 

 Aby bardziej pobudzić 

was do przemyśleń na ten te-

mat nie będę go rozwijał, albo-

wiem byłby już za długi. 

Usiądźcie kiedyś na przerwie 

razem i zastanówcie się nad 

pytaniem: Czy życie ma dla 

nas sens i dlaczego? Mam na-

dzieję, że artykuł was zaintere-

sował. 

Cyprian 

 Pewien mądry czło-

wiek o imieniu Stephen 

Hawking obliczył, że Ziemia 

za około sto lat straci możli-

wość istnienia, więc w teorii 

czy to będzie dziś czy za sto 

lat i tak wszyscy umrzemy, a 

z tym wszystko co stworzyli-

śmy. Po co narażać kolejne 

pokolenia na ten ból? 

Spytałem się kilku osób, co 

sądzą na temat życia. 

Wszystkie, oprócz jednej, od-

powiedziały, że życie daje 

radość i dalej nie drążyli te-

matu. A ta jedna osoba, która 

dużo już wie, stwierdziła, że 
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Z JAKIM RAPEREM MÓGŁBYŚ STWORZYĆ FEAT? 

1. Jaki typ rapu preferujesz? 

a) spokojny 
b) agresywny 
c) mieszany 

2. Z jakiego przedmiotu jesteś najlepszy? 

a) angielski 
b) geografia 
c) wos 

3. Jaka cecha charakteru przeważa u ciebie? 

a) inteligencja 
b) oryginalność 
c) poczucie humoru 

4. Jaki kraj chciałbyś zwiedzić? 

a) Anglia 
b) RIO 
c) "Cały świat" 

5. Jaką piosenkę najbardziej lubisz? 

a) "Cafe Belga" 
b) "Incepcja" 
c) "Fendi" 

6. W jaki sposób najchętniej spędziłbyś wieczór? 

a) spacerując po mieście 
b) oglądając "Kubę Wojewódzkiego" 
c) będąc ze znajomymi 

7. Gdzie chciałbyś mieszkać? 

a) w apartamencie 
b) w domu z basenem 
c) na ośce 

8. Jaki telefon chciałbyś mieć? 

a) Motorola 
b) Samsung 
c) iPhone 

9. Jaki buty podobają ci się najbardziej? 

a) timberland 
b) daddy shoes  
c) versace 

10. Jakiego aktora najbardziej lubisz? 

a) Cezary Pazura 

b) Jerzy Kryszak 

c) Andrzej Grabowski  
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WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI "A": 

Taco Hemingway 

 
Jesteś osobą o dużej inteligencji, świetnie znasz język 
angielski. Nigdy się nie nudzisz i jesteś ciekawy świata. 
Witaj w teamie Taco! 

 
WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI "B": 

Żabson 

 
Jesteś rozrywkowy, nie lubisz ciszy i spokoju. Wszędzie 
Cię pełno i uwielbiasz robić show. Żaba na Ciebie cze-
ka! 

 

WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI "C": 

Young Igi 

 
Lubisz markowe i drogie rzeczy. W życiu zawsze posta-
wisz na swoim. Pełno w tobie energii. Do zobaczenia na 
ośce! 

 


